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Există o fascinantă poveste de Crăciun care a fost pusă deoparte, ascunsă, în 
cel mai neobişnuit loc: cartea intitulată Tragedia veacurilor [cap. 17, n.tr.]. Această 
carte prezintă detalii din viaţa lui Hristos care nu se găsesc în Hristos, Lumina 
lumii.

Un înger a fost trimis să viziteze pământul pentru a vedea cine este gata să Îi 
ureze bun venit lui Mesia cel îndelung aşteptat. El vizitează palatele împăraţilor, 
birourile filozofilor, profesorilor, rabinilor, îi vizitează şi pe bătrânii din sinagogi şi 
pe conducătorii singurei biserici adevărate de pe pământ în acea vreme, care îşi 
avea sediul la Ierusalim, vizitează chiar şi locuinţa marelui preot. Va găsi îngerul 
pe cineva a cărui inimă umilă, manifestând pocăinţă, să tânjească după venirea 
Mântuitorului lumii îndelung aşteptat? Dacă ar găsi un astfel de om, i-ar da vestea 
bună că El urmează să Se nască! Dar, din păcate, nu găseşte pe nimeni, şi este gata 
să se întoarcă la cer cu vestea plină de tristeţe, când zăreşte un grup de păstori 
simpli, care se odihneau pe câmp. Lor le place să mediteze şi să vorbească despre 
profeţii. Ei nu discută despre politică, despre cumpărături pentru cei dragi, despre 
averi sau plăceri lumeşti; ei îşi exprimă dorinţa fierbinte ca venirea Mântuitorului 
lumii să aibă loc.

Îngerul nu-şi poate stăpâni bucuria! El le dă vestea bună şi îi conduce către 
„grajdul mizerabil, pregătit pentru vite” din Betleem, unde Îl vor găsi pe Cel care 
S-a născut „astăzi în cetatea lui David,” „un mântuitor, care este Hristos, 
Domnul” (Luca 2:11).

Acel înger, care dă roată pământului şi astăzi, vizitând căminele, şcolile, 
bisericile oamenilor care pretind că sunt adevăratul popor al lui Dumnezeu, va găsi 
pe cineva vorbind despre venirea „ploii târzii” a Duhului Sfânt, care a fost 
îndelung aşteptată? Îi pasă cuiva că aceasta a întârziat mai mult de un secol?

Se întreabă cineva de ce? Tânjeşte cineva după revenirea ei? Sau există o 
teamă ascunsă că atunci când va veni ea multe din distracţiile lumeşti vor lua 
sfârşit? Da, acesta este adevărul: Cărarea către Betleem duce la cruce, pe care 
fiecare dintre urmaşii lui Isus o va purta.
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